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KilkanaÅ›cioro dzieci z WÅ‚och, Turcji i Rumunii goÅ›ciÅ‚o od 18 do 24 paÅºdziernika w Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu. Wizyta zwiÄ…zana byÅ‚a z programem &bdquo;Uczenie siÄ™
przez caÅ‚e Åźycie&rdquo; Comenius, do ktÃłrego w ub. roku przystÄ…piÅ‚ przedborski ZSG. W
niedzielÄ™ 23 paÅºdziernika w MDK odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie podsumowujÄ…ce.
Program rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ 1 sierpnia 2010 roku, a zakoÅ„czy siÄ™ 31 lipca 2012 roku. BiorÄ… w nim
udziaÅ‚ szkoÅ‚y z Rumunii (ktÃłra koordynuje program), WÅ‚och, Turcji i Polski, a temat projektu to
&bdquo;WspÃłlne wartoÅ›ci moralne w europejskich opowiadaniach ludowych&rdquo;. Aby
przystÄ…piÄ‡ do programu szkoÅ‚a musiaÅ‚a znaleÅºÄ‡ partnerÃłw w pozostaÅ‚ych krajach. Jednym
z celÃłw programu, oprÃłcz nauki jÄ™zyka angielskiego, jest takÅźe integracja europejska. Realizacja
odbywa siÄ™ m. in. przez wymianÄ™ uczniÃłw i nauczycieli oraz prace nad rÃłÅźnymi tematami
jÄ™zykowymi. Obecnie realizowany temat to &bdquo;WspÃłlne wartoÅ›ci moralne w europejskich
utworach ludowych&rdquo;.
W ramach programu odbywajÄ… siÄ™ spotkania uczestnikÃłw, po jednym w kaÅźdym kraju. Spotkanie w
Przedborzu byÅ‚o to trzecie wspÃłlne spotkanie. Pierwsze odbyÅ‚o siÄ™ w listopadzie ub. roku w
rumuÅ„skim mieÅ›cie Piatra Neamt, miaÅ‚o miejsce spotkanie organizacyjne z samymi nauczycielami
(ZSG reprezentowaÅ‚o troje nauczycieli: Halina Kruk, Wioletta MieruszyÅ„ska oraz JarosÅ‚aw Koski),
drugie spotkanie, ale pierwsze wspÃłlne z uczniami odbyÅ‚o siÄ™ w maju we WÅ‚oszech, wiosnÄ…
przyszÅ‚ego roku ma siÄ™ odbyÄ‡ spotkanie w Turcji, a latem podsumowujÄ…ce w Rumunii.
W programie bierze udziaÅ‚ 14 dzieci z klas pierwszych i drugich gimnazjum w Przedborzu, ktÃłre
zgÅ‚osiÅ‚y siÄ™ do udziaÅ‚u. PomiÄ™dzy spotkaniami uczniowie wraz z nauczycielami takÅźe
pracujÄ…. Na poczÄ…tku dzieci miaÅ‚y organizowane spotkania, podczas ktÃłrych zdobywaÅ‚y
wiedzÄ™ na temat pozostaÅ‚ych krajÃłw, uczestniczÄ…cych w Comeniusie, ale rÃłwnieÅź pracowaÅ‚y
nad zadanymi tematami, np. przetÅ‚umaczyÅ‚y na jÄ™zyk angielski jednÄ… z polskich legend legendÄ™ o Smoku Wawelskim, przetworzyÅ‚y jÄ… na wersjÄ™ wspÃłÅ‚czesnÄ…, a dzieci z
pozostaÅ‚ych krajÃłw zrobiÅ‚y do niej rysunki, ktÃłre przywiozÅ‚y ze sobÄ… i moÅźna je byÅ‚o
oglÄ…daÄ‡ w holu MDK (podobnie robiÄ… pozostaÅ‚e kraje). Przygotowywane sÄ… takÅźe piosenki,
taniec - wszystko, co zwiÄ…zane z tematem i pÃłÅºniej jest to prezentowane w kaÅźdym kraju.
W Przedborzu goÅ›ciÅ‚o dziesiÄ™cioro dzieci w WÅ‚och, cztery dziewczynki z Rumunii i trzy z Turcji
oraz ich opiekunowie. W czasie pobytu goÅ›cie zwiedzili szkoÅ‚Ä™, uczestniczyli we wspÃłlnych
zajÄ™ciach, wycieczkach, ognisku. OprÃłcz Przedborza i okolicy zwiedzili KrakÃłw (wyjazd do Krakowa
poÅ‚Ä…czony byÅ‚ z legendÄ… o smoku wawelskim) i CzÄ™stochowÄ™ (jednym z punktÃłw projektu
jest teÅź tolerancja religijna i w kaÅźdym kraju odwiedzamy miejsca sakralne, aby dzieci mogÅ‚y
poznaÄ‡ inne religie).
Podczas spotkania podsumowujÄ…cego w MDK polskie dzieci zaprezentowaÅ‚y polskie taÅ„ce ludowe,
Å›piewaÅ‚y piosenki polskie, ale takÅźe zagraniczne w jÄ™zykach goÅ›ci. Opiekunom wrÄ™czono
podziÄ™kowania i certyfikaty, a wrÄ™czali je burmistrz MiÅ‚osz NaczyÅ„ski oraz dyrektor ZSG Henryka
Cieciura. Na zakoÅ„czenie swÃłj krÃłtki koncert daÅ‚ przedborski Klub Seniora. W organizacjÄ™ wizyty
zaangaÅźowali siÄ™ takÅźe rodzice, ktÃłrzy upiekli ciasta, zrobili saÅ‚atki, czasem teÅź przewozili dzieci.
- MyÅ›lÄ™ Åźe projekt przebiega bardzo sprawnie, wÅ‚oÅźyliÅ›my w to duÅźo pracy ale myÅ›lÄ™ Åźe
efekty sÄ… i Åźe goÅ›cie byli zadowoleni, uÅ›miechy na ich twarzach chyba o tym Å›wiadczÄ… - mÃłwi
Gazecie Wioletta MieruszyÅ„ska, koordynator projektu.
Wyjazdy dzieci do innych krajÃłw oraz pobyty dzieci u nas finansowane sÄ… ze Å›rodkÃłw Unii
Europejskiej.(pg)
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